DiskStation DS115j

Synology® DiskStation DS115j kompakt 1-tálcás NAS szerver, kifejezetten otthoni és személyes
felhasználók számára az eszközök közötti gond nélküli tárolómegosztás céljából tervezve.
Egyszerű, elegáns kivitelével és alacsony energiafogyasztásával a DS115j elegánsan
illeszkedik az ön nappalijába és dolgozószobájába. A Synology DiskStation Manager
alkalmazáson futva a DS115j kihasználja a Synology által kínált gazdag funkciókat.

Főbb jellemzők
●●

Intelligens, hűvös és csendes

●●

A CPU hatékonyságát fokozó
lebegőpontos egység

●●

Csupán 3,85 wattos fogyasztás HDD
hibernáláskor

●●

Több mint 102,89 MB/s olvasás,
61,59 MB/s írás1

●●

Futtatás Synology DiskStation
Manageren (DSM)

Áttetsző egyszerűség
A gazdag hálózati tárolófunkciókkal rendelkező Synology DS115j nem csak bárhol
hozzáférhető magánfelhőként szolgál, de biztonsági mentési eszközként, DLNA zeneés videokönyvtárként, online fényképalbumként, a nyílvános felhő helyi másolataként,
és még sok minden másként is, hogy kielégíthesse az ön napi adatkezelési igényeit. A
DS115j a nap 24 órájában, heti 7 napon át okosan kezeli az ön letöltési feladatait is.
Sokoldalúsága mellett a DS115j költségvetés-barát és áramtakarékos is.
A beépített lebegőpontos egység segítségével a DS115j kérésre MP3-formátumra
kódolja át a hangfájlokat, hogy ezzel is csökkentse a sugárzás sávszélességét, és
felgyorsítsa a miniatűrök generálását, hogy frissítő fényképmegtekintési élményben
lehessen részünk. A DS115j több mint 102,89 MB/sec olvasási, és több mint 61,59 MB/
sec írási sebességet biztosít Windows® környezetben.
Az otthoni környezethez szabott DS115j nagyon alacsony fogyasztással, csendesen
működik, ami tökéletes számítógép-kiegészítője lehet az ön otthoni környezetének.

Költségvetés-barát felügyeleti és biztonsági mentés kiszolgáló
A DS115j kompakt NAS-szerverként működik, és maximálisan kihasználja a Synology
Surveillance Station eszközét. A DS115j teljes funkcionalitású NVR, ami mellé 2
ingyenes IP-kameralicencet mellékelünk, és ami akár 5 kamerát is támogat, így ideális
felügyeleti megoldás otthoni és SOHO használatra.
A DS115j központosított biztonsági mentés célpontként is képes működni a töredékes
és strukturálatlan adatok hálózaton keresztül történő konszolidálásához. A Windows
PC-felhasználók a DS115j eszközre biztonságba menthetik az adataikat a Windows
Backup és még egy sor, harmadik fél által gyártott szoftver segítségével, míg a Mac
OS X® felhasználók élvezhetik a beépített Apple® Time Machine® funkciót. A Synology
felhasználók használhatják a DS115j eszközt egy másik Synology NAS hálózaton
keresztüli biztonsági mentés céljaként is a beépített Biztonsági mentés és replikáció
csomag segítségével.

Teljes körű multimédiás funkciók
A DS115j segítségével ön sok eszközt kap a multimédia könnyű kezeléséhez.
A Photo Station intuitív kialakítása lehetővé teszi, hogy ön könnyedén
szervezhessen fényképeket testreszabott kategóriákba, intelligens albumokba és
blogbejegyzésekbe; illetve alig néhány kattintással olyan közösségi weboldalakhoz
kapcsolhassa azokat, mint a Facebook, Twitter, Flickr és Weibo. Az Audio Station
beépített dalszöveg-pluginnel, Internetes rádióval rendelkezik, és a minőségi lejátszás
érdekében támogatja a DLNA®, AirPlay®, és Bluetooth hangszórókat. A Video Station
segítségével ön filmeket és TV-műsorokat tekinthet meg online, illetve DVB-T, DVB-S
vagy DTMB tuner segítségével rögzítheti kedvenc műsorait.

Windows + Mac + Linux platformok közti fájlmegosztás

Vezeték nélküli multimédia sugárzás
A DS115j multimédiás szórakoztató
központtá változtatja a nappaliját.

A Synology DS115j átfogó hálózati protokoll támogatása biztosítja a problémamentes
fájlmegosztást Windows, Mac®, és Linux® platformok között. Az internetes fájlelérést
egyszerűsíti a titkosított FTP-szerver és a webalapú fájlböngésző, a File Station. HTTPS,
tűzfal, és automatikus IP-blokkolás támogatás biztosít biztonságos fájlmegosztást az
interneten keresztül. A Cloud Station lehetővé teszi a felhasználók számára fájlok több
eszköz és platform közötti szinkronizálását, beleértve a Windows PC, Mac, Linux, iOS
és Android™ tableteket vagy telefonokat is, és így mindent könnyedén naprakészen
tart. A Cloud Sync szinkronban tartja a Dropbox, Google ™ Drive és Baidu tárolót az ön
otthoni személyes DiskStationén lévő felhőjének fájljaival.

A Synology QuickConnect és a mobil appok
Azon felhasználók esetén, akiknek a hálózati környezete nem rendelkezik nyilvános
IP-címmel vagy a portátirányítás konfigurálásának képességével, a QuickConnect
relészolgáltatást biztosít a DS115j eléréséhez bárhonnan a Földön, még akkor is, ha azt
helyi hálózatba rejtették. Egy testreszabható QuickConnect ID azonosító segítségével
ön bejelentkezhet a DS115j eszközbe a DSM böngészőfelületéről, Synology asztali
gépes segédprogramjaiból, illetve mobil appokból.
A Synology olyan mobil alkalmazásokat biztosít, amelyek lehetővé teszik, hogy ön
még utazás közben is kiélvezhesse multimédia könyvtárának teljes változatosságát,
lehetővé téve, hogy ön elérhesse a DS115j eszközön otthon tárolt fényképalbumait,
zenéit és videó gyűjteményeit. Az iOS, Android és Windows Phone platformokon
elérhető DS photo+, DS audio, és DS video mobilizálja az ön Photo Station, Audio
Station és Video Station eszközét, és sok terabájtnyi tartalmat hoz potenciálisan
testközelbe. Ezeken felül, a DS download lehetővé teszi az ön számára a letöltési
feladatok távoli kezelését és felügyeletét, a DS file pedig lehetővé teszi a a DS115j
eszközön tárolt fájlok kezelését.

Könnyű beállítás és kezelés
Gyorsindítás varázslóval kombinálva a felhasználók egyszerre járhatják be a DSM
operációs rendszert, és állíthatják be azt azonnali felhasználásra. A komplikált
routerkonfigurációkhoz nem szokott felhasználók számára, illetve azoknak, akik
egyszerűen csak időt szeretnének megtakarítani, a Synology EZ-Internet varázslója
leegyszerűsíti az internetes hozzáférés beállításának folyamatát a DS115j eszközhöz.
Az EZ-Internet varázsló átsegíti önt valamennyi hálózati beállításon, beleértve a
tűzfalat, porttovábbítást, PPPoE-beállítást és DDNS-regisztrációt. A DSM többfeladatos
webes kezelőfelülete lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyidejűleg több
alkalmazást futtassanak egy böngészőlapon és gond nélkül váltsanak közöttük.
Mindenkori elérhetőség
Férjen hozzá bárhol DiskStationjéhez
a Synology mobil alkalmazásainak
használatával.

Futtatás Synology DiskStation Manageren (DSM)
Synology DiskStation Manager (DSM) egy olyan webalapú operációs rendszer, amely
privát felhő szolgáltatásokat biztosít. Az ön mindennapi életének megkönnyítésére
tervezték.
A beépített Csomagkezelési központ lehetővé teszi, hogy ön csupán néhány
kattintással letölthesse és telepíthesse a különlegesen az ön egyedi igényei számára
tervezett csomagokat.
Az egyszerű interfész lehetővé teszi a tárolókapacitás minimális erőfeszítéssel történő
kezelését és konfigurálását. Biztosítja az ön személyes felhőjének teljes ellenőrzését,
és ön bárhol hozzáférhet ahhoz. A Synology DSM segít önnek maximalizálni a
termelékenységet és minimális erőfeszítéssel a legtöbbet kihozni digitális eszközeiből.

Energiahatékony, hűvös és csendes dizájnnal
A Synology DS115j tervezésekor észben tartották az energiahatékonyságot. Nemcsak
hogy egy 60 x 60 mm-es ventillátorral és intelligens légáramlattal van ellátva a
rendszer napi 24 órában és heti 7 napon át történő futásához, de zajcsillapító
rendszere igazán csendessé is teszi, PC társaival összehasonlítva. A merevlemez
hibernálási funkció tovább csökkentheti az áramfogyasztást és a működési
költségeket.
Minden Synology-termék a RoHS-szabványnak megfelelő alkatrészekből készül, és
újrahasznosítható csomagolóanyagokkal van csomagolva. Nemzetközi polgárként
a Synology elismeri a felelősségét, és folyamatosan azért dolgozik, hogy csökkentse
valamennyi gyártott termék környezetre gyakorolt hatását.
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3 Ventilátor
4 Kensington biztonsági nyílás
5 USB 2.0 portok
6 LAN Port
7 Tápfeszültség port
8 Reset gomb

Műszaki adatok
Hardver
CPU

Marvell Armada 370 800MHz

Lebegőpont

Igen

Hardveres titkosító motor

Igen

Memória

256 MB DDR3

Belső HDD/SSD

3,5” vagy 2,5” SATA (II) X 1 (merevlemezeket nem tartalmaz)

Maximális belső kapacitás

6 TB (1 X 6 TB merevlemez) (Az aktuális kapacitás a kötettípusoktól függően különbözni fog)

Külső portok

USB 2.0 x 2

Méret (Ma x Sz x Mé) (mm)

166 X 71 X 224

Súly

0,71 kg

LAN

Gigabit X 1

Vezeték nélküli támogatás (adapter)

Igen

AC bemeneti tápfeszültség

100 - 240 V AC

Tápfrekvencia

50 / 60 Hz, egyfázisú

Működési hőmérséklet

5°C - 35°C (40°F - 95°F)

Tárolási hőmérséklet

-20˚C - 60˚C (-5˚F - 140˚F)

Relatív páratartalom

5 - 95 % RP

Általános
Hálózati protokollok

CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Fájlrendszer

Belső: EXT4
Külső: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (Csak olvasható)

Tároláskezelés

Maximális fájlrendszer-méret: 16 TB, Maximális belső kötetszám: 1, Maximális iSCSI Target célszám: 10,
Maximális iSCSI LUN szám: 10, támogatott RAID típus: Nincs támogatva

Fájlmegosztás képesség

Maximális felhasználói fiók: 512, Maximális csoport: 128, Maximális megosztott mappa: 256, Maximális
egyidejű CIFS/AFP/FTP kapcsolat: 64

Jogosultság

Windows hozzáférés-vezérlő lista (Access Control List - ACL)

Könyvtárszolgáltatás

Windows AD integráció: Domain felhasználók bejelentkezése Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, LDAP
integráció segítségével

Biztonság

FTP SSL/TLS segítségével, IP automatikus blokkolása, tűzfal, Hálózaton keresztüli titkosított biztonsági
mentés Rsync segítségével, HTTPS kapcsolat

Segédprogramok

Synology Assistant, Cloud Station, Evidence Integrity Authenticator

Támogatott kliensek

Windows XP és újabb, Mac OS X 10.5 és újabb, Ubuntu 9.04 és újabb

Támogatott böngészők

Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 vagy újabb, Safari® 5 vagy újabb, Safari (iOS 5 vagy újabb
iPad®-en), Chrome (Android 4.0 tableteken)

Nyelv

English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,

Alkalmazások
File Station

Virtuális meghajtó, távoli mappa

Megoldások a biztonsági mentésre

Hálózaton keresztüli biztonsági mentés, Helyi biztonsági mentés, Asztali biztonsági mentés; Megosztott
mappa szinkronizálása - Maximális feladatszám: 2, Konfiguráció biztonsági mentése

Mail Server

Támogatott Mail Server protokollok : POP3, SMTP, IMAP

FTP kiszolgáló

Sávszélesség-ellenőrzés, Egyedi FTP passzív porttartomány, Anonymous FTP, Átviteli napló

Web Station

Virtuális gazdagép (30 weboldalig), PHP/MySQL®, harmadik fél által gyártott alkalmazások támogatása

Nyomtató kiszolgáló

Maximális nyomtatószám: 2, Nyomtatási protokollok: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS Printing, Google Cloud
Print™, Többfunkciós nyomtató (Multi Functional Print - MFP) kiszolgáló (az MFP funkciók csak Windows
PC-hez vannak)

Napló központ

SSL kapcsolat, naplórotáció: 6 havonta, 1 évente, 2 évente, 3 évente, Email értesítés

iOS/Android alkalmazások

DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Windows Phone alkalmazások

DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Kiegészítő csomagok
Surveillance Station

Alapértelmezett IP kameraszám: 2, MAXIMÁLIS IP kameraszám (licencek szükségesek): 5 (2 ingyenes
licenc-szel 2 IP-kamera telepítéséhez. A licenc-kvóta bővítéséhez további licencek vásárolhatók.)

VPN Server

Maximális csatlakozások : 5, VPN módszer: PPTP, OpenVPN, L2TP

Mail Station

Webmail interfész a Mail Serverhez, levelek fogadása több POP3 postafiókról, testreszabható SMTP
szerver

Antivirus Essential

Teljes rendszerellenőrzés, ütemezett ellenőrzés, fehér lista testreszabása, automatikus vírusdefiníciófrissítés

Cloud Station

Maximális egyidejű fájlátvitel: 64, előzmény és törölt fájlverziók megőrzése

Cloud Sync

Adatszinkronizálás nyilvános felhőszolgáltatásokkal: Dropbox, Google Drive, Baidu

DLNA/UPnP® médiakiszolgáló

DLNA tanúsítású, PS3®/Xbox 360® támogatás

Download Station

Támogatott letöltő protokollok: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Maximális egyidejű letöltési feladat : 20

Egyéb csomagok

Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, harmadik fél által gyártott csomagok

Környezetvédelem és csomagolás
Környezet

RoHS-szabványnak megfelelő

A csomag tartalma

DS115j főegység, üdvözlőkártya, tartozékcsomag, AC tápadapter, RJ-45 LAN kábel

Opcionális kiegészítők

Távirányító, kameralicenc-csomag, 2,5"-os C tнpusъ lemeztartó

Garancia

2 év

*A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.
1. A teljesítmény a környezettől függően változhat.
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